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ANAΡΤΗΤΕO ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

 

 

 

 
                                                                                                                   Τρίπολη, 06/03/2020  

                                                                                                                 Αρ. Πρωτ.: 3420 

 
 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

 Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, σύμφωνα 

με την υπ΄ αριθμ. 4/18.02.2020 Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης της 104
ης

  

Συνεδρίασης, ανακοινώνει, στο πλαίσιο της υλοποίηση της Πράξης με τίτλο: «Υποστήριξη Δομών 

Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών πρώην ΤΕΙ Πελοποννήσου» με Κωδικό ΟΠΣ 5047247 και Κωδ. 

Έργου (ΚΕ): 60483, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 

Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την 

προκήρυξη μίας (1) θέσης Ψυχολόγου στην πόλη της Καλαμάτας με αντικείμενο τη δημιουργία και 

λειτουργία γραφείου Ψυχολογικής Στήριξης Φοιτητών, ως ακολούθως: 

 

Διάρκεια σύμβασης:  Από την υπογραφή της έως τις 31/03/2022. 

Σύμφωνα με το αρ.64 παρ.2 του Ν.4485/17 σε περίπτωση παράτασης του έργου δύναται  να 

παραταθεί ανάλογα και η σύμβαση. 

 

Είδος Σύμβασης: Σύμβαση Έργου 

 

Αμοιβή:  Η αμοιβή για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου θα ανέρχεται στο ποσό των τριανταπέντε 

χιλιάδων διακοσίων ευρώ (35.200€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., των νόμιμων κρατήσεων 

και έμμεσων ή άμεσων φόρων (αμοιβή με δελτίο παροχής υπηρεσιών). 

 

Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου: Με την παράδοση των παρακάτω παραδοτέων: 

ΠΕ2.2. Αναλυτικό εβδομαδιαίο πρόγραμμα για τις συνεδρίες για κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο.   

ΠΕ2.3. Κατάλογος φοιτητών που αξιοποίησαν τις συγκεκριμένες δράσεις. 

ΠΕ2.4. Εξαμηνιαίες αναφορές. 

Τα παραδοτέα 2.2 και 2.3 θα πρέπει να υποβάλλονται ανά μήνα στον Επιστημονικά Υπεύθυνο και 

τον υπεύθυνο της Τεχνοοικονομικής υποστήριξης της πράξης με τη μορφή μηνιαίας έκθεσης 

προόδου του έργου. 

Το παραδοτέο 2.4 θα υποβάλλεται ανά εξάμηνο στον Επιστημονικά Υπεύθυνο και τον υπεύθυνο 

της Τεχνοοικονομικής υποστήριξης της πράξης και θα περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή των 

δραστηριοτήτων του εξαμήνου, ζητήματα/προβλήματα που ανέκυψαν, προτεινόμενες λύσεις, 
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συμπεράσματα καθώς και ποσοτικά στοιχεία σχετικά με τις συνεδρίες αλλά και τις υπόλοιπες 

δράσεις που πραγματοποιήθηκαν και τον αριθμό των φοιτητών που αξιοποίησαν τις συνεδρίες και 

τις λοιπές δράσεις. 

 

Τόπος παροχής έργου: Το έργο θα παρέχεται: 

 στους χώρους του Ιδρύματος (στον Αντικάλαμο, στα κτήρια του πρώην ΤΕΙ Πελοποννήσου, 

(κυρίως) και  

 στους χώρους της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών), και  

 στους χώρους της φοιτητικής εστίας του Ιδρύματος στην Καλαμάτα, ή/και 

 σε κατάλληλο επαγγελματικό χώρο του Ψυχολόγου. Σε κάθε περίπτωση μετά από 

ενημέρωση/συνεννόηση με τον Επιστημονικά Υπεύθυνο και την Ομάδα Έργου.  

Το έργο του ο Ψυχολόγος θα το παρέχει σε συνεργασία με το τμήμα Περίθαλψης του Ιδρύματος 

στην Καλαμάτα και την ομάδα Έργου. 

Το έργο θα παρέχεται από Σεπτέμβριο μέχρι και Ιούλιο (ο ψυχολόγος δεν θα παρέχει το έργο του 

τον Αύγουστο καθώς δεν υπάρχουν φοιτητές στο Ίδρυμα) 

 

 

Ο συγκεκριμένος εξωτερικός συνεργάτης θα απασχοληθεί στη ΔΡΑΣΗ-2 «Δράσεις Περίθαλψης 

και Κοινωνικής Μέριμνας» της Πράξης. Σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΤΔΕ στο πλαίσιο της 

συγκεκριμένης πράξης θα δημιουργηθεί μία δομή στο Ίδρυμα η οποία θα παρέχει επιστημονική 

υποστήριξη σε φοιτητές που αντιμετωπίζουν προβλήματα, ψυχολογικά, κοινωνικής ένταξης, κ.λπ. 

με σκοπό την καλύτερη ένταξή τους στο ακαδημαϊκό και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον και 

την αποτελεσματικότερη διεξαγωγή των σπουδών τους.      

 

Η συγκεκριμένη Δράση αφορά δράσεις που θα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

 

Παροχή υπηρεσιών ενός Ψυχολόγου και ειδικότερα το αντικείμενο εργασίας αναφέρεται ως εξής: 

Η δημιουργία και λειτουργία γραφείου Ψυχολογικής Στήριξης Φοιτητών το οποίο και θα 

στελεχωθεί από Ψυχολόγο ο οποίος οφείλει να παρέχει το έργου του και στους χώρους του 

Ιδρύματος (στον Αντικάλαμο στα κτήρια του πρώην ΤΕΙ Πελοποννήσου και στους χώρους της 

Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών) για οκτώ (8) ώρες ημερησίως από 

Σεπτέμβριο μέχρι και Ιούλιο (δεν θα παρέχει το έργο του τον Αύγουστο καθώς δεν υπάρχουν 

φοιτητές στο Ίδρυμα).  

 

Συνοπτική Περιγραφή Θέσης (Αντικείμενο): 

Ατομική, Ομαδική Ψυχολογική Υποστήριξη και ενδυνάμωση των ευπαθών ομάδων φοιτητών και 

Φοιτητών ΑμεΑ. Αξιολόγηση, διάγνωση, επιλογή της κατάλληλης προσέγγισης, υποστήριξης. 

Τα βασικά καθήκοντα του συγκεκριμένου συνεργάτη, θα είναι τα εξής: 

 Ανάπτυξη παρεμβάσεων και δραστηριοτήτων αντιμετώπισης κρίσεων, διαχείρισης άγχους, 

αποκατάστασης συγκεκριμένων δεξιοτήτων και λειτουργιών, βελτίωσης διαπροσωπικών 

σχέσεων, χειρισμού συγκρούσεων και αλλαγών συμπεριφοράς.  

 Ατομική Ψυχολογική Υποστήριξη και ενδυνάμωση των ευπαθών ομάδων φοιτητών και 

Φοιτητών ΑμεΑ. 
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 Πραγματοποίηση ομαδικής  ψυχολογικής υποστήριξης.  

 Ανάπτυξη ψυχοκοινωνικών Προγραμμάτων/Συμβουλευτική.  

 Κατάρτιση θεραπευτικών προτάσεων.  

 Ενίσχυση της εμπλοκής της οικογένειας στη θεραπευτική διαδικασία.  

 Διαχείριση προβλημάτων και συγκρούσεων μεταξύ του φοιτητή και της οικογένειάς του.   

 Έρευνα και υποχρέωση για δια βίου εκπαίδευσης των κοινωνικά ευπαθών ομάδων  και 

Φοιτητών ΑμεΑ της ακαδημαϊκής κοινότητας. 

 Πραγματοποίηση ημερίδων, διαλέξεων, ενημερώσεων των φοιτητών του Ιδρύματος στην 

Καλαμάτα για θέματα σχετικά με το αντικείμενό του.  

 Λειτουργία στο πλαίσιο της επαγγελματικής δεοντολογίας. 

 

Προσόντα με βάση τα οποία προτείνεται να γίνει η επιλογή: 

1. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

1.1. Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμο (και 

αναγνωρισμένο από ΔΟΑΤΑΠ ) της αλλοδαπής στο επιστημονικό πεδίο της Ψυχολογίας. 

1.2. Εν ισχύ Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Ψυχολόγου. 

1.3 Τρίμηνη, κατ’ ελάχιστον, εμπειρία σε αντικείμενα συναφή με αυτά της συγκεκριμένης θέσης.  

 

Εάν δεν υπάρχει κάποιο από τα ανωτέρω απαραίτητα προσόντα ο υποψήφιος αποκλείεται από την 

περαιτέρω διαδικασία. 

 

 

Α. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ  35%))   

Α.1. ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

Α.1.1. Κατοχή Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (επιπέδου Master ή Διδακτορικού) συναφούς με 

την Ψυχολογία (ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ 0-100, ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 30%):         

Α.1.1.1 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (Master):  50 μόρια 

Α.1.1.2 Διδακτορικός τίτλος σπουδών (PhD):  100 μόρια 

Σημείωση: Σε περίπτωση που υποψήφιος διαθέτει  και μεταπτυχιακό (Master) και Διδακτορικό 

(PhD) θα μοριοδοτηθεί μόνο το Διδακτορικό. 

 

Α.1.2. Τεκμηριωμένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας όπως προσδιορίζεται  από το ΑΣΕΠ, (Σύνολο 

μορίων 50-100 με συντελεστή βαρύτητας  5%): 

             Α.1.2.1.  Άριστη γνώση:         100 

             Α.1.2.2.  Πολύ καλή γνώση:  70 

             Α.1.2.3.  Καλή γνώση:            50 

 

 

Β. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ  35%) 

Β.1. Επαγγελματική εμπειρία (ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ 0-100 ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ  

35%) στην άσκηση της συγκεκριμένης ειδικότητας σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς στην: (Α) 

κλινική εμπειρία (ατομικές και ομαδικές θεραπευτικές προσεγγίσεις), (Β) με χρήση καινοτόμων 

τεχνικών (κατά προτίμηση σε ομάδες φοιτητικού πληθυσμού ή άτομα μετεφηβικής ηλικίας), (Γ) 
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εμπειρία στο πεδίο των κοινωνικά ευπαθών ομάδων με μέγιστο χρόνο τα έξη (6) έτη (εβδομήντα 

δύο μήνες). Θα πρέπει να υπάρχει εν ισχύ Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Ψυχολόγου και ως 

κατάλληλη επαγγελματική εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μόνον αυτή που έχει αποκτηθεί μετά την 

λήψη της παραπάνω άδειας.   

    Β.1.1. Επαγγελματική Εμπειρία: Συνολικοί Μήνες Εμπειρίας Χ 10/7,2 μόρια. 

 

 

 

Γ. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ  30%) 

Γ.1 Συνέντευξη (ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ 0-100 ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 30%): Η 

συνέντευξη θα είναι δομημένη σε τρείς (3) ενότητες και θα αφορά μόνο τους υποψήφιους που 

διαθέτουν όλα τα απαραίτητα προσόντα.  

Θα απαρτίζεται από τις ακόλουθες ενότητες: 

      1
η
 ΕΝΟΤΗΤΑ (40 μόρια): «Σχηματισμός αντίληψης στο κατά πόσο ο υποψήφιος γνωρίζει το 

αντικείμενο της προκυρηχθείσας θέσης».  

      2
η
 ΕΝΟΤΗΤΑ (20 μόρια): «Ικανότητα επικοινωνίας του υποψηφίου και επίδειξης 

συνεργατικού/ομαδικού πνεύματος».   

      3
η
 ΕΝΟΤΗΤΑ (40 μόρια): «Σχηματισμός αντίληψης ως προς την οργάνωση και διεκπεραίωση 

του εν λόγω έργου».   

Συνέντευξη: η συνολική μοριοδότηση θα προκύψει από το άθροισμα των μορίων των τριών 

ενοτήτων. 

 

Τρόπος Επιλογής: Θα επιλεχθεί ο επιλέξιμος (δηλαδή αυτός που διαθέτει τα τυπικά προσόντα) 

υποψήφιος που συγκεντρώνει τα περισσότερα μόρια. Σε περίπτωση που δύο οι περισσότεροι 

υποψήφιοι συγκεντρώνουν τον ίδιο ακριβώς αριθμό μορίων για την επιλογή μεταξύ τους θα ληφθεί 

υπόψη η ύπαρξη και 2
ου

 μεταπτυχιακού τίτλου συναφούς με το αντικείμενο της θέσης. Σε 

περίπτωση που και πάλι υπάρχει ισοβαθμία, θα ληφθεί υπόψη η ποσότητα της επαγγελματικής 

εμπειρίας στο αντικείμενο. Ενώ εάν και πάλι υπάρχει ισοβαθμία μεταξύ υποψηφίων, θα 

πραγματοποιηθεί, από την επιτροπή επιλογής, δημόσια κλήρωση.   

 

Τρόπος εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν, μέχρι και τις 23/03/2020, με συστημένη επιστολή ή 

απευθείας κατάθεση σε κλειστό φάκελο, στο πρωτόκολλο της Μονάδας Διοικητικής και 

Οικονομικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Τρίπολη, από τις 9:00 έως τις 14:00, τα ακόλουθα:  

 

Δικαιολογητικά 

 

1. Υποβολή Πρότασης σύμφωνα με το Παράρτημα «Υπόδειγμα αίτησης». 

2. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα. 

3. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας. 

4. Αντίγραφα τίτλων σπουδών. Σε περίπτωση πτυχίων εξωτερικού απαιτείται η αναγνώριση 

ισοτιμίας από ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ. 
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5. Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας (τα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά να ακολουθούνται από επίσημη 

μετάφραση του Υπουργείου Εξωτερικών ή από Δικηγόρο, σύμφωνα με την ισχύουσα 

Νομοθεσία). 

6. Στοιχεία που να αποδεικνύουν την αντίστοιχη επαγγελματική εμπειρία: 

i) Συμβάσεις ή βεβαιώσεις από οικείο ασφαλιστικό φορέα ή δελτία παροχής υπηρεσιών ή 

αναγγελία πρόσληψης στην επιθεώρηση εργασίας από τα/τις οποίες να προκύπτει το 

αντικείμενο και η χρονική διάρκεια της απασχόλησης. 

                                                                           και 

ii) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο/η ενδιαφερόμενος/η να δηλώνει ότι 

όλα τα στοιχεία είναι ακριβή και αληθή.  

 

7. Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα απαιτούμενα και  συνεκτιμώμενα επιθυμητά προσόντα, 

όπως αυτά αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

 

Ταχυδρομική διεύθυνση αποστολής δικαιολογητικών:  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας 

Ακαδημαϊκού Γ.Κ. Βλάχου, Δεύτερο Κτίριο ΟΑΕΔ 

22 131 Τρίπολη. 

(Υπ’όψιν: κας Παρασκευής Παπαηλίου) 

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αναγράφουν στην εξωτερική επιφάνεια του φακέλου τα 

ακόλουθα: 

«Υποβολή πρότασης για την υπ’ αριθμ. 3420/06.03.2020  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, 

στο πλαίσιο του έργου με Κ.Α. «60483».  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ  
 

1. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραληφθούν μέχρι την παραπάνω οριζόμενη 

ημερομηνία και ώρα. Για όσες προτάσεις αποσταλούν ταχυδρομικώς, η εμπρόθεσμη υποβολή 

τους θα αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου. Οι προτάσεις που θα αποσταλούν 

μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, δεν θα ληφθούν υπόψη. Στην περίπτωση ταχυδρομικής 

αποστολής ή αποστολής με ταχυμεταφορά, ο ΕΛΚΕ  του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων των προτάσεων που θα 

αποσταλούν.  

2. Αντικατάσταση της πρότασης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων 

δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.  

3. Για τους ενδιαφερόμενους, των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) αποτελούν απαιτούμενο ή συνεκτιμώμενο τυπικό προσόν 

και έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού, πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά 

αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ. Επιπρόσθετα, όταν στην πρόσκληση προβλέπεται κλίμακα 

βαθμολόγησης/μοριοδότησης του βαθμού του τίτλου σπουδών, είναι απαιτούμενο να 

προσκομίζεται και πιστοποιητικό αντιστοιχίας βαθμολογίας που εκδίδεται από το ΔΟΑΤΑΠ.  
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4. Υποβληθείσα πρόταση, η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης, δε 

βαθμολογείται και απορρίπτεται.  

5. Η Επιτροπή Αξιολόγησης ενδέχεται να καλέσει τους υποψηφίους για τυχόν διευκρινίσεις επί 

του φακέλου τους. Η υποβολή πρότασης  από τον εκάστοτε υποψήφιο συνεπάγεται την 

ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

6. Ο Υποψήφιος που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με το αποτέλεσμα (απόφαση 

αποδοχής αποτελεσμάτων) δικαιούται να προσφύγει εντός 5 εργάσιμων ημερών από την 

ανάρτηση της απόφασης αποδοχής αποτελεσμάτων στον ιστότοπο του προγράμματος Διαύγεια. 

Ο υποψήφιος έχει υποχρέωση να ενημερώνεται για την ανάρτηση των αποτελεσμάτων από την 

ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου: www.uop.gr και την ιστοσελίδα της Επιτροπής 

Ερευνών: elke.uop.gr (απ’ όπου προκύπτει και ο ΑΔΑ της σχετικής απόφασης αποδοχής 

αποτελεσμάτων).  

7. Ενστάσεις που κατατίθενται μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας θεωρούνται 

εκπρόθεσμες και δεν εξετάζονται.  

8. Οι υποψήφιοι/ες έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφά τους καθώς και σε αυτά των 

συνυποψήφιων τους κατόπιν γραπτής τους αίτησης και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του 

Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄45/9.3.1999). 

9. Οι υποψηφιότητες αξιολογούνται από Επιτροπή Αξιολόγησης η οποία εισηγείται στην 

Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 64, 

παρ. 3δ. του Ν. 4485/2017. Η επιλογή της πρότασης πραγματοποιείται ύστερα από εκτίμηση 

των τυπικών και των επιπρόσθετων προσόντων με τη σύνταξη πρακτικού αξιολόγησης, που θα 

ολοκληρωθεί και η διαδικασία της πρόσκλησης, ενώ όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν κατ’ 

ιδίαν. Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται κατά σειρά η πρόταση του ενδιαφερόμενου α) με τη 

μεγαλύτερη εμπειρία β) με το μεγαλύτερο βαθμό στο βασικό τίτλο σπουδών γ) με το 

μεγαλύτερο βαθμό στο μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών 

10. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμβασης δεν 

είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής 

πρότασης και όχι «πρόσληψης». Η διαδικασία της πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη 

πίνακα κατάταξης (δεν απαιτείται σύνταξη πίνακα κατάταξης, όταν έχει υποβληθεί μόνο μια 

πρόταση ή όταν μόνο μία πρόταση βαθμολογηθεί), ενώ όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν κατ’ 

ιδίαν.  

11. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης μπορεί να 

πραγματοποιηθεί αντικατάσταση του/των επιλεχθέντος/ντων με άλλον/ους ενδιαφερόμενο/ους 

στο πλαίσιο της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με το 

συνταγμένο πίνακα κατάταξης.  

12. Ο ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη 

της σύμβασης, καθότι επαφίεται στην απόλυτη διακριτική του ευχέρεια η σύναψη ή μη 

συμβάσεων, καθώς και ο αριθμός αυτών, ανάλογα με τις ανάγκες του έργου, αποκλειόμενης εκ 

των προτέρων οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. 

13. Ο ΕΛΚΕ διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την παρούσα πρόσκληση για λόγους ανωτέρας 

βίας (π.χ. έλλειψη οικονομικών κονδυλίων ή τεχνικών προβλημάτων κ.λ.) και ύστερα από 

απόφαση του αρμόδιου οργάνου. 

14. Η ενημέρωση για τη συνέντευξη των υποψηφίων στην παρούσα πρόσκληση επαφίεται στην 

αποκλειστική αρμοδιότητα της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

http://www.uop.gr/
https://elke.uop.gr/
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15. Με την κατάθεση των δικαιολογητικών παρέχεται η ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεσή/ 

συγκατάθεσή  για την διακράτηση και την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των 

ενδιαφερομένων (ονοματεπώνυμο – πόλη – Διεύθυνση – ΤΚ – τηλέφωνο – mail - ΑΦΜ-ΔΟΥ), 

προκειμένου να διενεργηθούν όσες πράξεις απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου, σύμφωνα 

με τον υπ. αρίθμ. 679/2016 ΚΕΕ, για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και σύμφωνα 

με τις διατάξεις της παρούσας πρόσκλησης.  

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

(www.uop.gr) και στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ. (elke.uop.gr). 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κ. Ηλία 

Φιλιππόπουλο (τηλ. 2710-372128). 

 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 

του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

 

 

 

Καθηγήτρια Σοφία Ζυγά 

Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευση 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uop.gr/
https://elke.uop.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ 

ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 3420/06.03.2020: 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος με τα στοιχεία:  

Επώνυμο:  

Όνομα:   

Όνομα πατρός:   

ΑΦΜ:   

Αριθμός τηλεφώνου οικίας ή κινητού:  

E-mail:  

Ημερομηνία γέννησης:   

Υπηκοότητα:   

Στρατιωτική θητεία (για τους άνδρες):  Απαλλαγή:…. 

                 Εκπληρωμένη: …. από …/…/… έως :…/…/…. 

 

 

Υποβάλλω πρόταση σύναψης σύμβασης εργασίας για τη θέση μίας (1) θέσης Ψυχολόγου στην 

πόλη της Καλαμάτας με αντικείμενο τη δημιουργία και λειτουργία γραφείου Ψυχολογικής Στήριξης 

Φοιτητών με κωδικό αριθμό Κ.Α. 60483. 

 

Καταθέτω τα δικαιολογητικά μου με την κάτωθι αριθμητική σειρά: 

……………………………. 

…………………………… 

…………………………… 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

…………………………… 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

Με ατομική μου ευθύνη γνωρίζοντας τις κυρώσεις 
(1)

, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 

6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω υπεύθυνα ότι:  

 

Α) αποδέχομαι τους όρους της υπ΄ αριθμ 3420/06.03.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος. 

Β) όλα τα έγγραφα που κατατίθενται αποτελούν φωτοτυπημένα αντίγραφα των πρωτοτύπων ή των 

επίσημων αντιγράφων, τα οποία διατηρώ στο αρχείο μου, και μπορώ να επιδείξω άμεσα αυτά, εάν 

μου ζητηθεί  

Γ) δύναμαι να εκτελέσω το αιτούμενο έργο στο χρόνο που ορίζεται στην Πρόσκληση 

Δ) για την ανάληψη του έργου και την είσπραξη της συμφωνηθείσας αμοιβής δεν συντρέχει κανένα 

κώλυμα στο πρόσωπό μου και σε αντίθετη περίπτωση, θα φροντίσω για την άρση κάθε κωλύματος 

για το σκοπό αυτό, εφόσον η παρούσα αίτησή μου γίνει δεκτή. 

Ε) Με την παρούσα δηλώνω ότι παρέχω την ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεσή/ συγκατάθεσή  μου 

για την διακράτηση και την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων (ονοματεπώνυμο-πόλη –

Διεύθυνση – ΤΚ – τηλέφωνο – mail – ΑΦΜ - ΔΟΥ), προκειμένου να διενεργηθούν όσες πράξεις 
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απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου, σύμφωνα με τον υπ. αρίθμ. 679/2016 ΚΕΕ, για την 

προστασία των προσωπικών δεδομένων και σύμφωνα με τις διατάξεις της πρόσκλησης. 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 

 

 

……………………………………… 

 
(1) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 

8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή 

σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετων.
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